G

łos związkowca
Numer 21/2019

e-Tygodnik Regionu

Środkowo-Wschodniego
Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego

27.05.2019

Niedziela dla rodziny

Ulicami Lublina 19 maja br. przejechał 9. Rodzinny Rajd Rowe-

rowy. Rowerzyści mieli do wyboru trzy trasy o zróżnicowanym
stopniu trudności i odległości. Na mecie odbył się festyn rodzinny. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Lubelska
„Solidarność” po raz kolejny pokazała, że niedziela to dzień dla
rodziny.
Uczestnicy wyruszyli w samo
południe z Placu Łokietka. Na
starcie zgromadziły się całe rodziny, miłośnicy jednośladów, związkowcy i sympatycy. Wszystkich
połączyła idea aktywnego spędzania wolnego czasu. To była
okazja do relaksu, wypoczynku,
a przede wszystkim promocji
zdrowego stylu życia.
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Na mecie nad Zalewem Zemborzyckim, w Ośrodku Słoneczny „Wrotków”, odbył się rodzinny
festyn „Solidarności”. Podczas
pikniku wysłuchaliśmy koncertu
solistów. Wiele emocji wśród najmłodszych wywołały konkursy
z nagrodami rzeczowymi. Podczas rywalizacji dzieci odpowiadały na pytania dotyczące zasad

ruchu drogowego, świata
roślin, zwierząt, a także
historii NSZZ „Solidarność”.
Wśród wielu atrakcji
były m.in. zabawy dla
dzieci prowadzone przez
animatorów kultury. Dużą
popularnością cieszyły się
zajęcia z masażu i rehabilitacji, prezentacji wozu
strażackiego i symulatory
drogowe, przygotowane
przez
WORD
Lublin,
a także stoiska wystawiennicze
Poleskiego
Parku Narodowego i Nadleśnictwa Lasów Państwowych.
Nie przypadkowo rajd
odbywa się w trzecią niedzielę
maja, tj. w okolicach dnia narodzin Karola Wojtyły – św. Jana
Pawła II (18 maja). W przyszłym
roku będzie przypadać 100. rocznica urodzin Jana Pawła II i odbędzie się 10. Rodzinny Rajd
Rowerowy.
Organizatorami
wydarzenia
byli: Region Środkowo-Wschodni
NSZZ „Solidarność” i Fundacja
Ruchu
Solidarności
Rodzin,
sponsorem POLBRUK S.A.,
a partnerami: WORD Lublin
i Klub Rowerowy Maksimum.
Tomasz Kupczyk
str. 1

Koleżanki i Koledzy!
Apelujemy o pomoc podczas 7. PKO Półmaratonu Solidarności i 27. Biegu „Solidarności”.
Potrzebujemy około 300 wolontariuszy do zabezpieczenia trasy i wsparcia organizacyjnego.
Bieg Solidarności to wyjątkowa forma promocji naszego Związku. Czekamy właśnie na
Ciebie!
Zgłoszenia telefonicznie pod numer:
81 532 08 11;
e-mail: bieg.lublin@solidarnosc.org.pl
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Sukces jest możliwy
- Chciałybyśmy
zachęcić kobiety do realizacji
swoich zawodowych ambicji, wyznaczania
celów,
a przede wszystkim do znalezienia w sobie odwagi, aby
stać się liderką. Ważne jest to,
aby kobiety mające doświadczenie zawodowe, potrafiły się
nim chwalić – mówi Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Kobiet Irena Nowak, w rozmowie
z Tomaszem Kupczykiem.
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Dlaczego jest Pani w NSZZ
„Solidarność”?
Moja przygoda z „Solidarnością”
zaczęła się 24 lata temu, od rozpoczęcia pracy w Regionie Środkowo-Wschodnim
NSZZ
„Solidarność”. Praca, którą wykonuję przynosi mi niezmierną
przyjemność, ponieważ robię to,
co naprawdę lubię. Pracuję na
rzecz ludzi którym, podobnie jak
mi,
są
bliskie
ideały
„Solidarności”, szczególnie poszanowanie
praw
pracowniczych, dialog społeczny czy też
równość szans.

Czym jest dla Pani funkcja przewodniczącej Regionalnej Sekcji
Kobiet
NSZZ
„Solidarność”?
Od
początku
członkostwa
w „Solidarności” myślałam o tym,
w jaki sposób zachęcić kobiety
do zrzeszania się w szeregach
związku zawodowego. Pewnego
razu otrzymałam zaproszenie od
koleżanki Katarzyny Grochman,
wówczas przewodniczącej Krajowej Sekcji Kobiet, na krajowe
posiedzenie kobiet i szkolenie
w Muszynie w 1998 r. Tam miałam okazję poznać wspaniałe
kobiety z całej Polski, ich olbrzystr. 3

mie doświadczenie jako działaczek „Solidarności”. To spowodowało, że 11 marca 1999 roku,
zorganizowałam pierwsze wybory
do Regionalnej Sekcji Kobiet,
w wyniku których zostałam przewodniczącą. W kolejnych kadencjach również byłam wybierana
na przewodniczącą i tak pozostało nieprzerwanie do dziś. Czasami żartobliwie mówię, że Regionalna Sekcja Kobiet jest moim
trzecim dzieckiem.

Czym zajmuje się Sekcja Kobiet?
Sekcja Kobiet skupia się na tematach ochrony praw kobiety
- pracownika. Podejmuje wszelkie
działania zapobiegające bezrobociu kobiet. Uczestniczy w szkoleniach i seminariach dotyczących
problemów pań. Współpracuje
z organizacjami działającymi na
rzecz kobiet i ich rodzin. Mamy
przykłady, że wspólne działanie
przynosi pozytywne efekty. Zda-

rzało się, że kobiety były zwalniane z pracy, wtedy murem za
nimi stawała Krajowa Sekcja Kobiet i udało się przywrócić je do
pracy.
Nasza Regionalna Sekcja Kobiet organizowała m.in spotkania
z psychologiem ws. uzależnień
i ich zapobiegania. Były także
wyjazdy na manifestacje.
Cały
wywiad
ukaże
się
w czerwcowym numerze Czasu
Solidarności.

Szkolenia Związkowe
W siedzibie lubelskiej Solidarności odbyły się dwudniowe szkolenia dla związkowców. Tematyka
zajęć dotyczyła Wizerunku działacza związkowego, które przeprowadziła
Agnieszka
KuraśSteczyńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Drugie zajęcia z zakresu Społecznego Inspektora Pracy prowadzili
Inspektorzy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.
W zajęciach 22-23 maja br.
uczestniczyło kilkudziesięciu działaczy związkowych.
TK
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Uroczystości rocznicowe
Program obchodów 40. rocznicy I pielgrzymki Ojca Świętego
Jana Pawła II do Ojczyzny w czerwcu 1979 r. i 30. rocznicy wyborów do Sejmu i Senatu RP 4 czerwca 1989 r. Uroczystości odbędą
się w Lublinie i Fajsławicach.
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Mamy Skwer
Zbigniewa Hołdy
20 maja przy ul. Lipowej w Lublinie
uroczyście
odsłonięto
Skwer Zbigniewa Hołdy – dokładnie w 10. rocznicę jego śmierci.
Na grobie zmarłego delegacje
złożyły kwiaty. Lubelską Solidarność reprezentował zastępca
przewodniczącego Krzysztof Choina.
W 1980 r. Zbigniew Hołda
wstąpił do „Solidarności”. Udzielał
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pomocy prawnej działaczom podziemnej „Solidarności”. W okresie
stanu wojennego był internowany
w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, a następnie w Lublinie.
Patron placu przy ul. Lipowej
był delegatem na Walne Zebranie Delegatów i członkiem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „Solidarność”.
TK
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Lublin uczcił bohaterów
Monte Cassino

W sobotę 18 maja br. w Lublinie uczczono pamięć obrońców
Monte Cassino. Uroczystości rozpoczęto mszą św. w intencji żołnierzy II Korpusu Polskiego w kościele pw. Niepokalanego Serca

Maryi i św. Franciszka. Po zakończeniu liturgii wszyscy zebrani
udali się pod pomnik Bohaterów
Monte Cassino. W wydarzeniu
uczestniczył, z ramienia Regionu
Środkowo-Wschodniego NSZZ

„Solidarność”, zastępca przewodniczącego Krzysztof Choina
wraz z pocztem sztandarowym.
18 maja 1944 r. zawisła nad
ruinami klasztoru na Monte Cassino biało-czerwona flaga ogłaszając zwycięstwo 2 Korpusu
Polskiego, którym dowodził gen.
Władysław Anders. Tego dnia
zakończyła się jedna z heroicznych bitew II wojny światowej.
W jej trakcie obrońcy wykazali
ogromną odwagą, bohaterstwem
i poświęceniem. W walce zginęło
923 żołnierzy polskich, a 2931
zostało rannych.
Na przełomie 1944 i 1945 r.
powstał tam polski cmentarz wojskowy, na którym spoczywa
1072 poległych polskich żołnierzy.
DJ

Pamiętajmy!
23 maja 1984 r. w tajnym procesie SO OW skazał zaocznie
na karę śmierci płk. Ryszard
Kuklińskiego uznając go winnym zdrady państwa i dezercji.
Kukliński od początku l. '70
współpracował z CIA, której
przekazywał informacje o Ukła-

dzie Warszawskim.
Źródło: IPN
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Pozyskanie danych od pracodawcy
na potrzeby strajku
Związkowcy
mogą
pozyskać dane pracowników na
potrzeby przeprowadzenia
referendum strajkowego. RODO
im tego nie zabrania. Pracodawca
musi udzielić informacji niezbędnych do prowadzenia działalności
związkowej. Takie stanowisko
w ostatnim czasie przedstawił Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W wielu sytuacjach przeprowadzenie referendum strajkowego
jest – bez posiadania informacji,
kto, w jakim zakładzie pracuje
oraz w jaki sposób można się
z nim skontaktować – bardzo
utrudnione, a nawet niemożliwe.
Okoliczność ta powoduje, że pracodawca ma obowiązek przekazać związkowi zawodowemu imiona i nazwiska zatrudnionych oraz
informację umożliwiającą nawiązanie z nimi kontaktu, bowiem tylko w ten sposób związek będzie
w stanie takie referendum przeprowadzić – tłumaczy Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jak podkreśla prezes UODO,
ustawa o związkach zawodowych
określa, że pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie

związku zawodowego informacji
niezbędnych do prowadzenia
działalności związkowej, na co
wskazuje art. 28 ust. 1 tej ustawy. Nie precyzuje, jakiego rodzaju informacje są niezbędne do
prowadzenia działalności związkowej oraz w jakiej formie pracownicy mają być poinformowani
o planowanym referendum strajkowym.
Dane te mogą obejmować
m.in.: adres e-mail, numer telefonu czy adres do korespondencji,
o ile nie istnieje inna możliwość
skontaktowania się z pracownikiem. Jako podstawę uprawniającą związek zawodowy do pozyskiwania danych osobowych
w zakresie imion, nazwisk oraz
danych kontaktowych wskazuje
art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia
ogólnego o ochronie danych
(RODO), czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez
administratora.
Uzasadnionym
interesem
związku zawodowego, czyli organizatora referendum strajkowego,
będzie
poinformowanie
wszystkich pracowników o planowanym referendum strajkowym,
a zatem dotarcie do wszystkich
pracowników danego zakładu
pracy, w tym takich osób, którzy
swoją pracę świadczą poza sie-

dzibą zakładu pracy, bądź są
nieobecni z innych przyczyn –
wyjaśnia
Prezes
UODO.
Zaznacza jednak, że dane osobowe pracowników mogą być
ujawnione związkowi zawodowemu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO jedynie po to, aby poinformować i przeprowadzić referendum strajkowe. Ponadto dane
takie powinny być pozyskiwane
przez związek zawodowy tylko
w niezbędnym zakresie, adekwatnym do celu, w jakim będą
przez
niego
przetwarzane.
Związek zawodowy powinien
więc dokonać analizy, jakie dane
są mu niezbędne do realizacji
tego celu, unikając zbierania danych nadmiarowych (np. łączne
pozyskiwanie numeru telefonu
oraz adresu e-mail i adresu do
korespondencji). Może on żądać
udostępnienia
wspomnianych
danych wyłącznie w przypadku,
gdy nie jest on w stanie poinformować pracownika o planowanym referendum w inny sposób.
Prezes UODO przypomina też,
że organizator referendum strajkowego będzie zobowiązany do
spełnienia wobec osób, których
dane pozyska od pracodawców,
obowiązku informacyjnego określonego w art. 14 RODO.
Marta Śnioch

UWAGA !!!
W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników, stowarzyszenia,

inne organizacje społeczne i zawodowe mogą zgłaszać swoich kandydatów na ławników.
Kandydatów należy zgłaszać w terminie do dnia 26 czerwca 2019 r.
bezpośrednio radom gmin, które następnie dokonują wyborów.
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PIS zwyciężył

Mundial w Lublinie
Od czwartku 23 maja br.
trwają w Polsce Mistrzostwa
Świata FIFA U-20. Dzięki wspaniałej organizacji „Mistrzostw
Świata U-21” z 2017 roku, Lublin
ponownie został jednym z miast
gospodarzy zawodów rangi mistrzowskiej. W naszym mieście
w fazie grupowej będziemy mogli
obejrzeć następujące drużyny:
Tahiti, Honduras, Senegal, Kolumbia,
Norwegia
i
Nowa
Zelandia.
DJ

W wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS otrzymało 45,56
proc. głosów, Koalicja Europejska
– 38,3 proc., Wiosna – 6,04 proc.,
Konfederacja – 4,55 proc., Kukiz'15 – 3,7 proc., Lewica Razem
– 1,24 proc. – wynika z danych
Państwowej Komisji Wyborczej
z 99,31 proc. obwodowych komisji
wyborczych w Polsce.
Źródło: TVP info

72,5%
Wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców w 2018 roku
dotyczyło obywateli Ukrainy.
Głos związkowca. e-Tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.
Wydaje: Biuro Informacyjne Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, 20-109 Lublin, ul. Królewska 3, tel. 53-208-11
e-mail: biuletyn.lublin@solidarnosc.org.pl, www.solidarnosc.org.pl/lublin.
Redakcja: Agnieszka Kosierb, Renata Lesicka, Tomasz Kupczyk
Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania wszystkich tekstów.

Głos związkowca 21/2019

str. 11

